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Crimes cibernéticos são tema de aula magna
Professor Claudio Lóssio fará palestra que abre o semestre no curso de Direito da
Unisul, na terça-feira (21)

Quais as novas oportunidades para o advogado qualificado? A inteligência artificial
substituirá o advogado? Quais as novas problemáticas diante dos crimes cibernéticos?
Como se cristalizará o paradigma de demandas envolvendo o ciberespaço? Essas
perguntas serão respondidas pelo professor Claudio Joel Brito Lóssio durante a aula
magna do curso de Direito da Unisul, no dia 21, às 19h, no auditório C da unidade da
Pedra Branca. A palestra é gratuita e aberta ao público em geral.
Claudio Lóssio é advogado, desenvolvedor de software e doutorando em Ciências
Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa. O palestrante acredita que vivemos
um momento no qual um novo modelo social, formado pela sociedade digital,
condiciona os profissionais do Direito a evoluírem junto com esta transformação digital,
que exige o estudo transversal de outras ciências, como gestão, governança, sistemas e
tecnologias da informação.
Em suas publicações e palestras mundo afora, Cláudio Lóssio instiga a todos para que
reflitam sobre as quatro grandes revoluções proporcionadas pela indústria que “foram
determinantes do futuro”: a que deu origem aos motores a vapor, à produção em série e
à eletricidade, bem como a automação e o computador, assim como as novas
tecnologias de comunicação entre seres humanos e máquinas, protocolos de confiança, a
inteligência artificial, dentre outros. “Esse progresso da indústria sempre trouxe a

necessidade de readaptação das profissões, extinguindo, nascendo e reinventando o
trabalho, como na advocacia”, reflete.
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Insegurança no Centro de PH
Comerciantes e população preocupados com frequência de assaltos na área central.
Moradores de rua são os principais suspeitos

Vira e mexe alguém tem sido vítima de furtos nas proximidades do Centro. Nos últimos
finais de semana, por exemplo, um edifício residencial e um restaurante foram
invadidos - no prédio, inclusive, a câmera de segurança mostra dois indivíduos andando
entre os carros, no estacionamento, logo após arrombarem a porta da garagem.
Inseguros e sem qualquer respaldo das autoridades, comerciantes e moradores de
Palhoça pedem com urgência que uma providência seja tomada em relação ao aumento
no número de moradores de rua na região - que eles acreditam serem os responsáveis
pelos furtos.
Não é de agora que comerciantes e usuários se sentem ameaçados na área central de
Palhoça. Tarefas simples, como transitar pelas ruas após as 20h, seriam praticamente
impossíveis, assim como caminhar pela Praça 7 de Setembro teria se tornado muito
perigoso. “Não sei se tem distribuição de comida nesse horário, mas no último sábado
eu fiquei apavorado quando me deparei com a praça tomada por moradores de rua.
Atividades simples como ir até a padaria ou ao supermercado a pé se tornaram
impossíveis, principalmente pelo risco de ser abordado por um desses indivíduos”,
lamenta um comerciante do Centro.
Proprietários de um restaurante no Centro contam que logo que abriram o
estabelecimento eles doavam algumas marmitas, mas com essa atitude, muitos
moradores de rua começaram a frequentar o local. “Vinham muitos aqui, então
começamos a perceber que eles vinham todos os dias em todos os horários, então
tivemos que parar. No último final de semana, arrombaram o depósito do nosso
restaurante e entraram. Tu percebes que são pessoas que querem qualquer coisa para
trocar por droga, pois eles levam coisas pequenas, nos dão mais prejuízos pelo estrago
que fazem para entrar”, lamentam os proprietários.
Uma semana antes, o prédio ao lado foi alvo de dois indivíduos, como mostram
imagens das câmeras de segurança. “Eu deixei de uma casa para morar em apartamento

por conta da segurança, mas pelo jeito até assim ainda me sinto insegura. Eu que
também sou comerciante aqui no Centro posso afirmar que o policiamento diminuiu
muito. Antes eu via a cavalaria passando, viaturas, hoje só vejo os agentes de trânsito; a
polícia, mesmo, é uma raridade”, reclama outra comerciante e moradora do Centro.
Moradores do prédio temem pela segurança e afirmam que Palhoça está cada vez mais
perigosa por conta do aumento de moradores de rua. “Desde o final do ano passado
começou a aparecer muita gente de fora, hoje tu andas pela cidade durante o dia eles
estão todos dormindo pelas calçadas; chega a noite e eles atacam. Depois das 20h,
Palhoça vira terra de ninguém. O problema aqui não é de polícia, e sim, social.
Resolvendo esse problema, com certeza vai baixar a criminalidade na região”, acredita o
síndico do edifício que recentemente foi invadido por dois indivíduos.
Vítima de furto por quatro vezes, outra proprietária de uma loja de vestuário também no
Centro afirma se sentir insegura todos os dias. “A gente fecha a loja e não fica tranquila.
Sabe que durante a noite eles vão estar por ali, isso porque eles usam drogas, fumam e
bebem em frente à minha loja e todos os dias pela manhã eu tenho que limpar. Também
desconfio dos moradores de rua porque mesmo durante o dia eles estão sempre entrando
na loja pedindo alguma coisa. São pessoas diferentes, não são os mesmos que já
conhecíamos, não entendo como as autoridades não podem tomar uma providência”,
reclama a comerciante.
Até as caixas coletoras de lixo, que segundo os comerciantes e moradores ajudaram
muito, estão servindo de atrativo para os moradores de rua. “Eles usam a caixa de lixo
como esconderijo de droga, de furtos, isso quando não reviram tudo e deixam
espalhados pelo chão. A sensação que temos é a de que dobrou o número de moradores
de rua. Falta um controle do município, um cadastramento e talvez até uma forma de
enviar quem não for daqui as suas cidades de origem”, sugerem alguns comerciantes.
PM
Segundo a Polícia Militar, houve queda nos índices de roubos e furtos nos meses de
maio, junho e julho.
Nesses três meses, no ano passado, houve o registro de 15 roubos e 71 furtos; em 2018,
caiu para nove roubos e 65 furtos. Os índices são gerados quando os crimes são
informados à PM pelo 190. É essa estatística que norteia o planejamento e emprego
operacional das guarnições. A PM argumenta que crimes não informados às autoridades
acabam não recebendo a devida atenção e implicam de forma negativa no sentimento de
segurança da comunidade e da sociedade.
Quanto aos moradores de rua, a PM salienta que está sempre à disposição das
autoridades municipais para uma abordagem social. “Geralmente, são pessoas de
passagem, oriundas de outras cidades. As guarnições apoiam as autoridades locais para
atendimento e encaminhamento, aquelas que o aceitam. Mas sim, uma pequena parcela
dos roubos e furtos são praticados por eles, mas a sua maioria não; o são por criminosos
contumazes e da região”, alerta a PM.
Prefeitura
A Secretaria de Assistência Social informa que realiza, continuamente, o
monitoramento de pessoas em vulnerabilidade social, fazendo o encaminhamento à
cidade de origem sempre que necessário e possível através do Centro Especializado de
Assistência Social (Creas). Além disso, são frequentes as tentativas de encaminhar os
indivíduos para suas residências ou para tratamento de saúde nos Centros de Atenção
Psicossocial do município, porém, a secretaria não pode obrigá-los.

Palavra de especialista
Segundo esclarecimentos repassados pela assistente social e professora do curso de
Serviço Social da Unisul Regina Panceri, o município precisa ter em funcionamento o
Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua,
voltado especificamente para o atendimento especializado à população em situação de
rua), isso de acordo com a Política de Assistência Social. “No âmbito do município,
cabe a execução à Secretaria de Assistência Social, que deve ofertar o serviço e
disponibilizar um espaço adequado, com equipe técnica. É importante salientar que a
população de rua tem crescido em todos os municípios e tem direito a receber o
atendimento para manter a dignidade enquanto ser humano”, destaca Regina.
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Exército brasileiro assina convênio com universidade
do sul de Santa Catarina para cursos a distância

Florianópolis (SC) – Representando o Exército Brasileiro, o Comandante da 14ª
Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Ricardo Miranda
Aversa, esteve na cidade universitária da Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL), em 8 de agosto, para a assinatura de parceria em cursos a distância com a
instituição.
Na oportunidade, o Gen Miranda foi recebido pelo Professor-Doutor Mauri Luiz
Heerdt, Reitor da Universidade e pela Professora-Doutora Ana Paula Reusing
Pacheco, Diretora do campus Unisulvirtual, setor encarregado do ensino a distância.
Aproveitando a presença da comitiva do Exército Brasileiro, o Reitor e Diretores
de campus, percorreram as instalações da Unisulvirtual, apresentando o processo de
ensino e os meios tecnológicos empregado pela instituição.
A parceria estabelecida pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército
beneficiará militares e dependentes em todo o território nacional, por meio dos polos de
ensino da UNISUL.
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Evento reunirá todos os estagiários da prefeitura nesta
quinta-feira (16)
Os estagiários que trabalham na prefeitura deverão comparecer nesta quinta-feira (16)
no auditório do Espaço Integrado de Artes da Unisul, a conhecida Bolha, onde
participarão de uma tarde de qualificação, em comemoração à semana do estudante,
juventude e estagiário.
Na oportunidade haverá um ciclo de palestras voltadas à melhoria profissional e
orientações de desempenho em suas carreiras. A programação, que terá início às 13h30,
seguirá o seguinte cronograma:
13h30 – Assinatura na lista de presença (obrigatória – valerá como o ponto do dia)
14 horas – Cerimônia de Abertura
14h30 – Palestra “Sucesso nos Estudos, na Vida e no Trabalho” (Palestrante: professor
Maurício da Silva)
15h30 – Palestra “Participação do Jovem, Um Desafio Para a Democracia” (Palestrante:
Kércia Menegaz – chefe de gabinete do prefeito Joares Ponticelli)
16 horas – Palestra “Você Acredita em Você” (Palestrante: Tânia Claumann)
17 horas - Encerramento

Veículo: Sindarsper
Data: 15/08/2018
Link: http://www.sindarspen.org.br/noticias/1556/voce-tem-interesse-numaespecializacao-sobre-inteligencia-de-seguranca?

Você tem interesse numa Especialização sobre
Inteligência de Segurança?

SINDARSPEN fecha parceria com UNISUL. Descontos variam conforme a quantidade
de filiados matriculados
O SINDARSPEN está fechando uma parceria com a Universidade do Sul de Santa
Catarina (UNISUL) para garantir desconto aos filiados ao Sindicato em cursos de pósgraduação. A primeira parceria será para a especialização à distância em Inteligência de
Segurança.

Para proporcionar maior flexibilidade aos estudantes as aulas do curso serão 100% online, conforme metodologia de ensino-aprendizagem da UnisulVirtual. A metodologia
prevê atividades síncronas (em tempo real, via webconferência) e assíncronas
(webAulas, atividades, fórum e exposição e outros recursos educacionais).
Apenas as provas serão presencias. Os locais das provas vão variar de acordo com a
quantidade de filiados matriculados. Se forem entre 15 e 25 alunos, as provas
acontecerão nos polos da Unisul nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do
Iguaçu, Londrina e Ponta Grossa. Se a turma for maior, o SINDARSPEN está fechando
parceria com a ESPEN para que as provas possam acontecer em estruturas do Estado
nas cidades onde tiverem agentes matriculados.
O desconto a ser dado aos filiados também depende da quantidade de pessoas inscritas
(ver tabela abaixo). Por isso, o SINDARSPEN consulta o nível de interesse da categoria
para saber de quanto será o desconto. O pagamento das parcelas é feito diretamente pelo
agente para a Unisul.
O curso tem duração de 18 meses. As aulas começaram em 8/10.
Se você tem interesse, encaminhe (até 25/08), um e-mail para
soraia.sindarspen@gmail.com, dando seu nome completo e unidade penal.
Assim que fechar a turma, você será avisado do índice de desconto conseguido.
Para saber mais sobre o curso, clique aqui e leia o edital.
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Equipe percorre da nascente a foz da Bacia do Rio
Urussanga

Técnicos de diferentes áreas de atuação integrantes da equipe de elaboração do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga participaram nesta quinta-feira, dia 16, de
uma saída a campo para conhecer a realidade do território. A ação contemplou visitas as
localidades de Rio Maior, Santana, Rio Carvão, De Villa e São Pedro, em Urussanga,
distrito de Estação Cocal, em Morro da Fumaça, e também as cidades de Treze de Maio,
Jaguaruna e Balneário Rincão.

A intenção dos profissionais foi verificar as situações levantadas durante os encontros
regionais e as oficinas temáticas a fim de confrontar dados, problemas e soluções. O
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga está sendo desenvolvido por
técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e supervisionado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS) e pelo Comitê da Bacia
do Rio Urussanga.
Um grupo, formado por pessoas de diferentes setores da sociedade, também contribuirá
com a construção do Plano, instrumento que estabelece ações e metas estratégicas a
serem executadas em curto, médio e longo prazo, para garantir água em quantidade e
qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da bacia.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.

TV
Veículo: Unisul TV
Data: 16/08/2018
Assunto: Tubarão: 484 copos de plástico foram recolhidos em apenas um dia em
uma rua
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0fjgSnqfxfE

Veículo: Unisul TV
Data: 16/08/2018
Assunto: Curso de Ciências Biológicas da Unisul lança jogo que aborda questões
ambientais da região
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QEgfVhR1hW0

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 16/08/2018
Hora: 7h30min
Assunto: O curso em Prótese Fixa está com inscrições abertas na Unisul. O prazo
termina no dia 20/8. Está aberto o edital de bolsas Cebas para o Colégio Dehon.
São bolsas integrais ou parciais, de 50% de desconto nas mensalidades.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 16/08/2018
Hora: 10horas
Assunto: O curso em Prótese Fixa está com inscrições abertas na Unisul. O prazo
termina no dia 20/8. Está aberto o edital de bolsas Cebas para o Colégio Dehon.
São bolsas integrais ou parciais, de 50% de desconto nas mensalidades.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 16/08/2018

Hora: 7horas
Assunto: O curso em Prótese Fixa está com inscrições abertas na Unisul. O prazo
termina no dia 20/8. Está aberto o edital de bolsas Cebas para o Colégio Dehon.
São bolsas integrais ou parciais, de 50% de desconto nas mensalidades.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Jornal Unisul Hoje
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Não seja engolido pela rotina: pense e reinvente-se

Por Luciana Flor
O trabalho deve ser dividido em planejamento, execução e análise. Sim, pensar,
analisar e planejar fazem parte do trabalho! A pessoa que somente executa tarefas
pode, com maior facilidade, ser substituída por uma máquina. E, tarefas repetitivas não
acontecem somente no parque fabril, mas em qualquer lugar (Gilmar Duarte, 2017).
Pensou sobre o que foi dito acima? Fez algum sentido para você? Discordou da ideia?
Hesitou? Perfeito, você está trabalhando. As transformações sociais que vêm ocorrendo
desde a segunda metade do século 20 estão gerando mudanças profundas no mundo do
trabalho. Além disso, o próprio conceito de trabalho vem sofrendo alterações ao longo
da História.
Durante muitos anos o trabalho serviu para a manutenção e a reprodução biológica do
ser humano, sendo desempenhado sob a forma de coleta, extrativismo e, mais tarde,
pesca, caça e pastoreio. Com o advento da agricultura, essa relação começou a
modificar-se, pois a ideia de produção de excedentes veio acompanhada da ideia de
acumulação, poder e escravidão. Os alicerces da produção social deslocaram-se da
agricultura para a indústria apenas quando o comércio se sobrepôs ao trabalho agrícola e
ampliou suas atividades.
A revolução industrial, que se iniciou no século 18, também foi outro fator de alteração
da concepção de trabalho, uma vez que as fábricas juntaram, num só espaço,
trabalhadores e máquinas, aumentando a especialização das tarefas e a divisão do
trabalho, contribuindo para o afastamento das pessoas do conteúdo de suas próprias
atividades.

Nos últimos anos temos vivido ainda outra revolução, a qual nos inseriu na era do
conhecimento, requerendo-nos o desenvolvimento de habilidades para lidar com um
mundo extremamente complexo, incerto e instável.
No entanto, somos os únicos seres capazes de, antes de realizar um trabalho, projetá-lo.
Como o trabalho e a existência humana são indissociáveis, a função do pensamento é
clarificar essa relação para que o homem possa reconhecer que o seu trabalho lhe
proporciona não somente os meios de satisfazer as necessidades básicas de
sobrevivência, mas também a estruturação psíquica, a transformação do ambiente em
que vive e a realização pessoal. Por isso, o trabalho deve criar identidade social e
transcender à necessidade de sobrevivência, ir além do conceito de emprego, fazer com
que nos vejamos como agentes transformadores do ambiente em que vivemos, com que
nos sintamos valorizados, reconhecidos e artífices de nossos próprios destinos.
Ser apenas um executor de tarefas pode, por vezes, parecer mais simples e até seguro,
mas não podemos nos enganar, além do risco de sermos substituídos por máquinas (que
executam com maior precisão e confiabilidade), há o risco de nos tornarmos
profissionais exauridos pela repetição e pela imutabilidade.
Precisamos nos reinventar todos os dias! Deixar a zona de conforto, observar, sugerir,
ter coragem e fazer a diferença por meio de nossa capacidade criativa, crítica e
reflexiva. Precisamos ser inovadores, onde quer que estejamos, independente do cargo
ou da função que ocupemos. Não podemos poupar, a nós ou o mundo, de nossa
capacidade mais essencial: a de pensar!
Luciana Flôr Corrêa Felipe, professora da Unisul e Doutoranda em Educação Científica
e Tecnológica
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Universidade acolhe grupo de maracatu Tamboritá dos
alunos da Naturologia

Arquivo Unisul Hoje - Grupo de Maracatu Tamboritá

A partir do dia 19/08, a o Campus Grande Fpolis acolhe oficialmente o grupo de
Maracatu Tamboritá, formado por alunos do curso de Naturologia. Os ensaios

acontecem sempre aos domingos, das 15h às 18h, nos campos do complexo esportivo da
Unidade Pedra Branca.
O grupo formado em 2004 pelos alunos do Curso promove ações culturais, destaca o
professor Zacaria Alexandre Nassar, diretor do Campus: “embora não seja um projeto
da Unisul, conta com nosso apoio, e certamente, por ser uma atividade de inserção
cultural beneficia a comunidade que usufrui dos ambientes aos finais de semana”.
Naturologia na Unisul
As práticas e métodos naturais, tradicionais e modernos para o cuidado humano são os
pontos principais do curso de Naturologia, que oferece uma ampla área de atuação. As
aulas são realizadas no Campus Grande Fpolis e o curso segue em período de inscrições
para o próximo semestre. Mais informações no site da Unisul.
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Matrícula pode ser feita até 27/08 nos cursos
presenciais e a distância

A matrícula do semestre 2018/2 nos cursos de graduação presenciais e a distância segue
até o dia 27/08. Nesta etapa o plano de pagamento será em quatro parcelas e para os
alunos da UnisulVirtual, estão disponíveis as unidades de aprendizagem do terceiro
período, até 27/08.
Passo a passo para realizar a matrícula 2018/2
1. Acesse o MinhaUnisul;
2. Digite seu nome de usuário e senha;
3. Acesse o banner da matrícula 2018/2 ou pelo menu “Acadêmico > Matrícula
>Matricular-se em uma turma”;
4. Escolha o Ciclo Letivo;
5. Leia e aceite o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
6. Clique em “Matricular-se”;
7. Abra o semestre de interesse e visualize as disciplinas/unidades de
aprendizagem vinculadas ao seu currículo, disponíveis para matrícula;
8. Se necessário, utilize a opção “Localizar Turmas Equivalentes” para buscar

turmas equivalentes quando não houver oferta da disciplina/unidade de
aprendizagem no semestre;
9. Selecione as disciplinas/unidades de aprendizagem que deseja cursar no
semestre 2018/2 e clique em “Adicionar”;
10. Após selecionar as disciplinas, o sistema atualiza o status de matrícula
(matriculado, erros encontrados ou indisponível);
11. Clique em “Concluir”.
Mais detalhes no portal Unisul.
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Evento reúne cerca de 400 estagiários no Espaço
Integrado de Artes

Em parceria com a Prefeitura de Tubarão e o CIEE, a Unisul recebeu nesta quinta-feira
(16) cerca de 400 estagiários do município para um encontro. O evento abordou “A
prática como instrumento de qualificação profissional”. Durante a abertura, o reitor da
Unisul, Mauri Heerdt, ressaltou a importância do estágio na vida do estudante. “Nos
enche de esperança ver o Espaço Integrado de Artes cheio de estagiários. É o futuro da
nossa cidade aqui. Estes estudantes praticam todos os dias o paradigma atual da
educação, que é aliar a teoria com a prática”, afirmou.
O CIEE é o responsável por auxiliar centenas de estudantes a conseguir a tão sonhada
oportunidade no mercado profissional. Segundo a coordenadora do CIEE, Sylvia
Antunes Figueiredo, o evento também foi realizado em comemoração do Dia do
Estagiário, comemorado no próximo dia 18. “Gostaríamos que eles se sentissem
valorizados. Todo o dia foi planejado para eles”, comenta.
Os 400 estagiários que participaram do evento fazem parte do quadro administrativo da
prefeitura. Para Joares Ponticelli, prefeito de Tubarão, a parceria com o CIEE trouxe
muitos benefícios. “Além de trazermos mais qualidade, ampliamos o número de vagas
de estágios na prefeitura. Com isto conseguimos criar mais oportunidades para os
estudantes. O estágio é, muitas vezes, o primeiro contato deles com o mercado de
trabalho e com a prática da profissão escolhida”, explica Joares.
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Incubadora CRIE realiza encontro com empresas em
Florianópolis

Empreendedores da CRIE em Florianópolis na 2º Missão Empresarial

No próximo dia 28 acontece mais uma edição da Missão Empresarial realizada pela
Incubadora CRIE da Unisul em parceria com o Senai. O evento tem como objetivo
promover o encontro dos empreendedores incubados na CRIE com outros gestores de
empresas já consolidadas no mercado. Esta é a terceira edição da Missão Empresarial.
Para a coordenadora da Incubadora Crie, Pâmela Bressan, esta é uma grande
oportunidade para os incubados. “Com a Missão procuramos contribuir para o
crescimento profissional do nosso empreendedor. Eles aprendem novas práticas de
gestão, ouvem histórias inspiradoras de erros e desafios. Tudo isso agrega à sua jornada
empreendedora”, afirma.
Nesta 3ª edição, os incubados conhecerão as empresas Resultados Digitais, Softplan e
Sapiens Park. “O evento está dentro do cronograma de planejamento e permite ao
empreendedor incubado uma nova visão de gestão de negócio de empresas da nossa
região”, complementa Pâmela.
No início do semestre os empreendedores puderam conhecer empresas de Criciúma e no
mês passado, em Florianópolis. Mais informações e inscrições pelo:
incubadoracrie@unisul.br ou pelo (48) 3621-3406
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Formaturas movimentam a Unisul no sábado, 18/08

As cerimônias de formaturas já movimentam a Universidade e neste sábado, 18, os três
campi realizam as sessões solene das turmas:




Direito: a turma do período matutino, cola grau no Espaço Integrado de Artes
(EIA), em Tubarão, a partir das 19h30min;
Arquitetura e Engenharia Civil: às 18h, na Associação Catarinense de Medicina
(ACM), em Florianópolis;
UnisulVIrtual: a partir das 18h30min, no CentroSul. Como de praxe, o Campus
a distância da Unisul, realiza a cerimônia de todos os cursos de graduação em
um único dia. Sendo que a sessão solene oficial acontece em Florianópolis com
transmissão simultânea às capitais selecionadas.

O Calendário completo das turmas está disponível no site da Unisul.
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Coral Universitário abre seleção para testes de novos
cantores

Comunidade e universitários podem aventurar-se em uma nova oportunidade musical.
Promovido pelo Coral Universitário, o Teste de Seleção para Novos Cantores
acontecerá no dia 23/8 (quinta-feira), às 19h, na Sala de Audições, no Espaço Integrado
de Artes (EIA), no Campus Tubarão. Os testes acontecem durante o início de cada
semestre, sendo que os resultados são divulgados após a apresentação dos candidatos.

Durante a audição, os candidatos são avaliados em três modalidades de teste. A
primeira, refere-se ao canto de uma música a capela, ou seja, sem acompanhamento
musical, para analisar a afinação do candidato. Em seguida, realiza-se o teste de
percepção, em que o candidato reproduz algumas notas musicais com o auxílio do
piano. E por último, para definir o tipo de voz do candidato, efetua-se o teste de
extensão.
Caso o candidato seja aprovado, são necessários no mínimo dois meses de treinamento,
para assim poder integrar nas atividades feitas com o coral.
Para participar, os interessados devem apresentar uma música de sua preferência, além
de cantar “Noite Feliz”, uma vez que a música possibilita explorar o potencial vocal do
candidato, conforme afirmado pela maestrina Maria Miranda da Silva.
Você sabia?
A canção natalina Noite Feliz, foi composta no ano de 1818, pelo padre romano, Joseph
Mohr e um professor de escola primária e organista, Franz Xaver Gruber. A canção foi
apresentada no dia 24 de dezembro.
Conheça um pouco das atividades realizadas pelo Coral Universitário
Atualmente, o Coral Universitário conta com 45 integrantes. Dentre suas atividades, o
coral participa de: festivais, formaturas, eventos na cidade, universidade e empresas, em
solenidades diversas, além de já ter se apresentado na Argentina. Atualmente, o coral
está se preparando para um festival que acontecerá em Poços de Caldas, em Minas
Gerais.
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Lei de Proteção de Dados Pessoais na internet entra em
vigor em 2020

A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que foi sancionada na quarta-feira, dia
14 de agosto, pelo presidente da República, Michel Temer, normatiza a forma como as
empresas armazenam os dados pessoais dos brasileiros. Dados pessoais se subintende a
qualquer informação que identifique uma pessoa, como nome, idade, endereço, estado
civil, e-mail, etc. O objetivo é o de preservar as informações particulares de cidadãos

por meio de regras impostas às empresas que adquirem e utilizam os dados nos
ambientes virtuais.
As novas regras irão impor uma mudança cultural nas empresas, em relação a todos os
conteúdos pessoais armazenados. O descumprimento da Lei pode gerar multa de até R$
50 milhões, sendo que hoje, as empresas não são obrigadas a se pronunciar sobre os
vazamentos de dados pessoais. O prazo para a lei entrar em vigor é março de 2020.
Durante este período, o governo deve propor alternativas à Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD), que foi vetada.
Para o professor Luiz Otávio Botelho Lento, coordenador do curso de especialização
Forense Aplicada a Crimes Virtuais, a grande mudança dessa nova Lei é que agora as
empresas serão obrigadas a proteger, isto é, se responsabilizar pelos dados de seus
clientes armazenados em suas bases de dados, bem como informar possíveis
vazamentos ocorridos. Essa obrigação não existia.
Antes desta Lei, as empresas coletavam os dados de seus clientes, as vezes sem a
permissão dos mesmos, e não se preocupavam com a sua confidencialidade e
integridade. Brasil está atrasado em relação a vários países na Europa e na América.
Apesar desse atraso, a Lei somente entrará em vigor após 18 meses da sua criação, isto
é, em 2020.
Diante disso, o professor Luiz Otávio Botelho Lento, adverte que os dados continuarão
vulneráveis e disponíveis, talvez para quem assim desejar. Isto significa que se os dados
vazarem, as empresas não serão responsabilizadas e nem serão obrigadas a informar o
vazamento aos seus clientes.
Sobre as regras para o usa de Cookies e Spans, o professor Lento, acrescenta. “A Lei
ainda não prevê regras quanto a uso de Cookies pelas empresas na captação de dados.
Esse aspecto deverá aguardar a justiça para prever esse tipo de evento. A Lei, também,
não prevê regras quanto ao envio de mensagens comerciais (Spans), podendo a LGPD
trabalhar essa questão no futuro”.
Quanto ao atraso em relação a implantação e a falta de regras específicas para algumas
situações, o professor acredita que o Brasil deu um grande salto de qualidade e
responsabilidade em relação aos dados pessoais, equiparando-se a alguns países mais
desenvolvidos no mundo. “Como toda Lei, tempo e ajustes fazem parte de um processo
de adequação e crescimento. O maior receio, talvez, seja que apesar de existir Lei para
reger a proteção dos dados pessoais, ela não seja aplicada de forma efetiva nas
organizações, tanto governamentais quanto empresariais”, alerta o professor.

